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A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya  

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 19. § (1) bekezdése és a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) 
BM rendelet alapján, ebben a szabályzatban határozom meg a GYŐR MEGYEI JOGÚ 
VÁROS GYERMEKTÁBORA területére érvényes általános és részletes tűzvédelmi 
előírásokat.  
 
A Tűzvédelmi Szabályzat a tűzvédelem érvényesülése érdekében kiadott belső biztonsági 
szabályozás, vezetői intézkedés, amelyet a tűzmegelőzés érdekében mindenkinek be kell 
tartania. 
 
A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
GYERMEKTÁBORA működési területére (saját tulajdonú, és kezelésű ingatlanok). 
 
A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

- Az intézmény által foglalkoztatott valamennyi munkavállalóra, függetlenül a 
foglalkoztatási formától, 

- az intézmény működési területén ideiglenesen vagy állandóan más vállalkozás által 
foglalkoztatott munkavállalókra (alvállalkozók), 

- az intézmény területén tartózkodókra (diákok, látogatók). 
 
A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya a kiadás napjától visszavonásig érvényes. 
 
A Tűzvédelmi Szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára - 

igazolható módon - át kell adni, akik a feladatok végrehajtását munkakörüknél, 

beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek. 

 
1. Fejezet: A tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai és 
kötelezettségei. 
 
1.1. Vezetők 
 
1.1.1. Intézményvezető feladatai: 
 
1.1.1.1. Mint egyszemélyi felelős ellenőrzési és döntési jogkörét fenntartva a tűzvédelmi 

feladatokat a gondnokság vezetőre ruházza át. 
1.1.1.2. A tűzvédelmi tevékenység elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket 

biztosítja. 
1.1.1.3. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem részére a tűzoltásra és műszaki mentésre 

szolgáló felkészítés érdekében-előre egyeztetett időpontban- a helyszíni gyakorlatok 
megtartásának lehetőségét biztosítja. 
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1.1.2. Gondnokságvezető tűzvédelmi feladatai: 
 
Az intézményvezetőnek, annak vezetői beosztásával járó felelőssége változatlanul hagyása 
mellett - tűzvédelmi feladatait átruházott jog-, és hatáskör alapján látja el, valamint operatívan 
irányítja a tűzvédelmi tevékenységet. Ezen feladatkörében eljárva felelős az alábbiak 
elvégzéséért: 
 

- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása, betartatása. 
- Tűzvédelmi Szabályzat naprakész állapotának biztosítása. 
- Tűzvédelemre kiható változás előtt legalább 15 nappal az illetékes tűzolóság 

értesítése (tűzveszélyességi osztályba sorolás változása). 
- Tűzvédelmi ellenőrzési terv elkészítése, az ellenőrzések terv szerint megszervezése, 

dokumentálása, a feltárt hiányosságok teljesülésének nyomon követése. 
- A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése, az általa 

elháríthatatlan szabálytalanság haladéktalan jelentése az igazgató felé. 
- Tűzvédelmi Szabályzatban előírt tűzoltókészülékek biztosítása, nyilvántartása, a 

szükséges ellenőrzések, karbantartások elvégeztetése, a készülékek állandóan 
használható üzemképes állapotának fenntartása. 

- Tűzgyújtási engedély kiadása, egyeztetése az iskola, a kollégium és a könyvtár 
tekintetében. 

- Tűzvédelmi oktatások szervezése, dokumentálása, a dokumentumok megőrzése. 
- A villamos berendezések tűzvédelmi időszakos biztonsági felülvizsgálatának 

elvégeztetése, a feltárt hiányosságok megszüntetése, annak dokumentálása. 
- A kémények rendszeres ellenőrzésének, tisztításának és műszaki felülvizsgálatának 

elvégeztetése. 
- A szabályzatban előírt figyelmeztető táblák elhelyezése, szükséges pótlása. 
- A számára átadott tűzvédelmi dokumentációk megőrzése, naprakész vezetése, 

állandó hozzáférésének biztosítása. 
- A külső szolgáltatók tűzvédelmi feladatainak ellenőrzése. 
- Tűzriadó tervben foglaltak gyakorlását megszervezni, a gyakorlatról készült 

dokumentumot megőrizni. 
- A tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezőkről nyilvántartást vezet, gondoskodik a 

szükséges szakvizsgák meglétéről. 
 
1.1.2. Önálló szervezeti egységek vezetőinek (vendégházak, apartmanok, konyha) 

tűzvédelmi feladatai az irányítási területen:  
 

- Felelős az irányítása alá tartozó területen végzett tevékenységek folytatásával 
kapcsolatos tűzvédelmi igazgatási, szervezési, végrehajtási, ellenőrzési feladatok 
elvégzéséért. 

- Az irányítása alá tartozó területen tevékenységet végzők, hallgatók tűzvédelmi 
oktatásának elvégeztetéséért, az oktatási igény jelzéséért. 

- A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása, betartatása. 
- Minden, a tűzvédelmi helyzetre kiható változás haladéktalan jelentése az 

Gondnoksági vezető felé. 
- A tűzvédelmi helyzet folyamatos figyelemmel kísérése, a napi ellenőrzések 

elvégzése. 
- A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetése, az általa 

elháríthatatlan szabálytalanság haladéktalan jelentése az közvetlen felettese felé. 
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- Csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalót bízhat meg 
tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenységgel. 

- A tűzvédelmi ellenőrzések során feltárt saját hatáskörbe tartozó hiányosságok 
megszüntetése. 

- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 

 
1.2. Tanárok tűzvédelmi feladatai 
 

- A vendégházakra, apartmanokra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása, 
betartatása a tanteremben tartózkodó tanulókkal. 

- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglaltak elvégzése. 
 
1.3.  Portaszolgálatot ellátó munkavállalók 
 

- A tűzoltó készülékek napi ellenőrzésének elvégzése, dokumentálása.  
- Tűz vagy meghibásodás esetén szükséges intézkedések megtétele, jelentés a 

létesítményvezető felé. 
- Tűz esetén a Tűzriadó Tervben foglalt feladatok. 

 
1.4. Munkavállalók, tanárok tűzvédelmi feladatai 
 

- A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, 
hogy ez tüzet ne okozzon. 

- Munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaság megtartása. 
- Jelen Tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat köteles megismerni és betartani. 
- Köteles a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és 

azokat a munkavégzés során alkalmazni. 
- A veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a felettesét azonnal tájékoztatni, 

a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést 
kérni a felettesétől. 

- Tüzet, balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni felettesének. 
- A munkavállaló a tűzoltásban, a műszaki mentésben- ellenszolgáltatás nélkül, 

életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok 
közlésével köteles közreműködni. 

 
2. Tűzvédelmi szervezet feladata, felépítése, működése, finanszírozása 
 
2.1. Az intézmény létszáma és tűzveszélyességi besorolása nem teszi szükségessé önálló 

tűzvédelmi szervezet biztosítását. 
 
2.2. A tűzvédelmi szakfeladatokat külső szolgáltatás igénybevételével valósítjuk meg.  

Mivel a létesítmény AK tűzveszélyességi osztályba tartozik, a tűzvédelmi feladatokat 
ellátó személynek kell szakképzettséggel rendelkeznie, ez megbízási szerződés keretében 
teljesül. 

 
2.3. Az intézmény külső szolgáltatóval, szerződés alapján látja el tűzvédelmi szak feladatait. 

A szolgáltatóval a kapcsolattartás és a szükséges adatok, információk biztosítása, a 
feladatok megrendelése a gondnokságvezető feladata. 
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2.4. Külső szolgáltatás tűzvédelmi feladtai: 
 

- Tűzvédelmi Szabályzat elékészítése, aktualizálása megrendelés alapján. 
- Tűzveszélyességi osztályba sorolás elékészítése, aktualizálása megrendelés alapján. 
- Tűzriadó Terv elékészítése, aktualizálása megrendelés alapján. 
- A megrendelő folyamatos tájékoztatása a tűzvédelmi jogzsabályokban történt 

változásokról, melyek az intézmény tűzvédelmi helyzetét érintik. 
 
2.5. A tűzvédelem finanszírozása 
 
Az intézmény igazgatója GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL 
biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásának pénzügyi feltételeit gondnoksági vezető és a 
szakfeladatokat ellátó külső szervezet által javasoltak figyelembevételével. 
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3. Fejezet. Létesítmények, építmények, tűzszakaszok, szabadterek, 
veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolása és az azokra 
vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok, előírások. 
 
3.1. Tűzveszélyességi osztálybasorolás 
3.1.1. Az intézmény több létesítményből, vendégházból, étteremből apartman épületből áll, 

ezért jelen szabályzat mellékletét képező Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzatok 
tartalmazzák a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását, a létesítmények 
speciális tűzvédelmi előírásait, továbbá az egyedi használati előírásokat. 

 
3.2. Létesítésre vonatkozó előírások 
 
3.2.1. Új létesítményeknél, építményeknél a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt, 

(használatba, üzembe helyezés) a vonatkozó jogszabály (jelenleg: 30/1996 (XII. 06.) 
BM rendelet) szerinti Tűzvédelmi Szabályzatot kell kiadni. 

 
3.2.2. Meglévő építmény, épület, helyiség átalakításakor, bővítésekor, a rendeltetésszerű 

tevékenység megkezdése előtt a Tűzvédelmi Szabályzatot az új helyzetnek megfelelően 
át kell dolgozni. 

 
3.3. Használatra vonatkozó szabályok 
 
3.3.1. A létesítményre vonatkozó általános használati szabályok 
 
 
3.3.1.1. A létesítményt, annak helyiségeit, szabad tereit csak rendeltetésének megfelelően 

szabad használni.  
 
3.3.1.2. Az épületben dolgozók és ott tartózkodók kötelesek tevékenyen közreműködni a 

tűzesetek megelőzésében: 
 
3.3.1.3. A villamos berendezéseket -a folyamatos üzemeltetésre gyártott és rendeltetése 

folytán így használt berendezések kivételével (pl. hűtőszekrény, riasztó)- a velük 
végzett tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, illetve a csatlakozások 
dugóaljzatból való kihúzásával a villamos hálózatról le kell választani. Ezen feladat 
elvégzése a berendezés használójának kötelessége. 

 
3.3.1.4. A helyiségeket az utolsónak elhagyó és bezáró személy köteles megvizsgálni, hogy 

nem maradt-e tűzkeletkezési lehetőség, a villamos berendezések a 3.3.1.3. pont szerint 
ki vannak-e kapcsolva. Amennyiben rendellenességet észlel, azt meg kell szüntetni, 
vagy jelentenie kell felettesének. 

 
3.3.1.5. Kávéfőzésre, vízmelegítésre csak villamos üzemű készülék az étkezésre kialakított 

helyiségekben használható, a készüléket nem éghető anyagból készült alátétre vagy 
tartóra kell helyezni, ezen készülékek 1 m-es körzetében éghető anyagot tárolni, 
elhelyezni tilos! 
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3.3.1.6. A tűzvédelmi helyzetre kiható minden változást a bevezetés megkezdése előtt 15 
nappal a Győri Városi Tűzoltóságnál be kell jelenteni. 

 
3.3.1.7. A helyiségekben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 
 
3.3.1.8. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá 

ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni, a megkopott, nem 
egyértelmű jelöléseket pótolni kell. 

 
3.3.1.9. A létesítmény helyiségeinek ajtóit – amennyiben abban emberek tartózkodnak – 

bezárni tilos! 
 
3.3.1.10. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az 

környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 
 
3.3.1.11. Az intézmény helyiségeiben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő 

rendezvényekre (rendezvény, bemutató, kiállítás), a vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat, biztonsági intézkedések írásban történő meghatározását a 
gondnokságvezető a rendezvényszervező a rendezvény időpontja előtt legalább 40 
nappal átadott írásos tájékoztatása alapján készíteti el. A rendezvény időpontja előtt 
15 nappal azt tájékoztatás céljából a Győri Katasztrófavédelmi Hatóság felé a 
tűzoltóságnak a gondnokságvezető kötelessége eljuttatni. 

A rendezvény szervezője által készített tűzvédelmi előírásoknak a következőket kell 
tartalmazni: 
a) a kiürítés számítást, 
b) a tűzterhelés számítást, 
c) a rendezvény helyszín léptékhelyes alaprajzait és helyszínrajzát, a kiürítési útvonalak, 
tűzoltási felvonulási utak és terület feltüntetésével, 
d) a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladatait, 
e) a tűz esetén szükséges teendőket, és 
f) a tűz jelzésének és oltásának módját. 
A rendezvény lebonyolításának tűzvédelmi előírásait tartalmazó iratokat és azok mellékleteit 
a rendezvényt követően legalább egy évig a tűzvédelmi dokumentáció részeként meg kell 
őrizni. 
 
3.3.2. Dohányzás 
 
Az intézmény területén tilos a dohányzás!  
 
3.3.3. Az intézményre jellemző, azonos rendeltetésű helyiségekre vonatkozó általános 
előírások. 
 
3.3.3.1. Irodák, tanári szobák. 
 
3.3.3.1.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes (korábbi besorolás szerint „A”, „B”, „C” 

tűzveszélyességi) osztályba tartozó anyagok, éghető folyadékok, éghető és égést 
tápláló gázok tárolása tilos! 
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3.3.3.1.2. Mindennemű hő fejlődésével járó készülék (hősugárzó, kávéfőző, főzőlap, stb.) 
csak külön engedéllyel használható és csak jelzőlámpás csatlakozóról 
üzemeltethető.  

 
3.3.3.1.3. Bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés 

biztosítva legyen, az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek. A közlekedési út 
minimális szélessége 0,8 m. 

 
3.3.3.1.4. Az irodák NAK – mérsékelten tűzveszélyes -  tűzveszélyességi osztályba 

tartoznak.  
 
3.3.3.2. Apartmanok, vendégházak 
 
3.3.3.2.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes (korábbi besorolás szerint „A”, „B”, „C” 

tűzveszélyességi) osztályba tartozó anyagok, éghető folyadékok, éghető és égést 
tápláló gázok tárolása tilos! 

 
3.3.3.2.2. Az oktatáshoz használt elektromos oktatástechnikai eszközöket állandó felügyelet 

mellett szabad csak üzemeltetni. Használat után ki kell őket kapcsolni.  
 
3.3.3.2.3. A berendezési tárgyakat, az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagokat  úgy 

kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a szabad mozgás, közlekedés biztosítva 
legyen, az ajtók teljes szélességben nyithatók legyenek. A közlekedési út minimális 
szélessége 0,8 m. 

 
3.3.3.2.4. A vendégházak AK tűzveszélyességi osztályba tartoznak. 
 
3.3.3.3. Faházak és vendégszobák 
 
3.3.3.3.1. Robbanásveszélyes és tűzveszélyes (korábbi besorolás szerint „A”, „B”, „C” 

tűzveszélyességi) osztályba tartozó anyagok, éghető folyadékok, éghető és égést 
tápláló gázok tárolása tilos! Kivételt képeznek a háztartási használatú tisztálkodó 
illatszerek.  

 
3.3.3.3.2. A szobákban tilos olyan tevékenységet folytatni (pl.: tűzveszélyes folyadékkal ruhát 

tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni, stb.), amely tüzet vagy robbanást okozhat.  
 
3.3.3.3.3. Szigorúan tilos rezsót, elektromos sütő- és főzőkészüléket, gyorsforralót, 

hősugárzót, vasalót és hűtőszekrényt használni. E készülékek használatával járó 
tevékenységre külön helyiséget, vagy erre a célra megfelelő területet kell kijelölni a 
kollégium vezetőjének. 

 
3.3.3.3.4. Elektromos készülék csak földelt fali csatlakozóból, szükség esetén szabványos 

földelt hosszabbítóval üzemeltethető. A hálózat túlterhelése tilos.  
 
3.3.3.3.5.  A világító lámpatestekre dekorációt, bárminemű éghető anyagot elhelyezni nem 

szabad. A szoba elhagyásakor minden elektromos fogyasztót ki kell kapcsolni. 
 
3.3.3.3.6. Az engedélyezett szórakoztató elektronikai és más elektromos készülék csak a 

használati utasításnak megfelelő célra és körülmények között használható. 
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3.3.3.3.7.  A bútorokat és berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a 

menekülést ne akadályozzák.  
 
3.3.3.3.8. A bentlakásoshoz feltétlen szükséges berendezési tárgyakon, anyagokon kívül 

minden más elhelyezése, tárolása tilos. 
 
3.3.3.3.9. A gyerektábori faházak AK tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  
 
3.3.3.4. Porta, iroda épület 
 
2.2.3.4.1. Az irodákra vonatkozó előírásokat be kell tartani. 
 
3.3.3.4.2. A portások szolgálatuk átvételekor kötelesek meggyőződni a távbeszélő készülék 

üzembiztonságáról. 
 
3.3.3.4.3. Naponta egy alkalommal a távbeszélő készülék biztonságos üzeme érdekében 

vonalpróbát kell tartani.  
 
3.3.3.4.4. A főportán van elhelyezve az összekötőépületben működő tűzjelző központ, 

melynek napi ellenőrzését és a tűzjelzőközpont kezelését a portaszolgálatot ellátó 
végzi. 

 
3.3.3.4.5. A portahelyiség NAK – mérsékelten tűzveszélyes -   tűzveszélyességi osztályba 
tartozik. 
 
 
3.3.3.5. Közlekedő utak, előterek, közlekedők, vészkijáratok 
 
3.3.3.5.1. Közlekedési utakat, előtérben, közlekedőn anyag, tárgy még átmenetileg sem 

tárolható, azokat teljes szélességükben szabadon kell hagyni. 
 
3.3.3.5.2. Bejárati illetőleg vészkijárati ajtó, kapu előtt járművel megállni tilos. 
 
3.3.3.5.3. Bejárati ajtóknál és szélfogóknál függöny csak úgy helyezhető el, hogy az 

széthúzott állapotban sem szűkíti a kijáratot. Ezen függönyök széleit jól láthatóan 
meg kell jelölni. 

 
3.3.3.5.4. Biztonsági irányfény világítást - amennyiben van – állandóan üzemkész állapotban 

kell tartani. 
 
3.3.3.5.5. Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok „E” tűzveszélyességi osztályba 

tartoznak. 
 
3.3.3.5.6. A közlekedőkön, folyosókon és egyéb helyiségekben éghető installációk, 

dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az 
elhelyezésse nem haladhatja meg az érintett fal- vagy a padló felületének 30%-át (a 
beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével). 
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4. Tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi előírások 
 
4.1. Fűtés 
 
Az intézet épületeiben, gázkazánról működő központi fűtések üzemelnek. 
 
4.1.1. A kazánok helyiségében éghető anyagot tárolni szigorúan tilos. 
 
4.1.2. A gyártó, vagy a forgalomba hozó által meghatározott, a tüzelő-, a fűtő- és a hozzá 

csatlakozó hőhasznosító berendezés használatára és karbantartására vonatkozó, a 
használati (kezelési) utasításban foglalt tűzvédelmi követelményeket, a berendezéstől 
megtartandó távolságokat a berendezés kezelésével megbízott köteles megtartani, a 
berendezést annak megfelelően üzemeltetni. 

 
4.1.3. A tüzelő- fűtőberendezéseket kizárólag a feladattal megbízott, arra kioktatott és 

személyi feltételeknek megfelelő személy kezelheti. 
 
4. 2. Kémények 
 
4.2.1. A kémények ellenőrzését, tisztítását kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybe 

vételével évente kell elvégeztetni.  
Az ellenőrzés, tisztítás, valamint a műszaki felülvizsgálat dokumentumait tűzvédelmi 

dokumentumként a létesítményben, a tűzvédelmi dokumentáció részeként a tűzvédelmi 
irattartóban kell megőrizni. 

 
4.2.2. Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez (kéményhez) és 

összekötő elemhez (füstcsőhöz) csatlakoztatható, amely arra megfelelő minősítéssel 
rendelkezik. 

 
4.2.3. Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító 

nyílásait A1 tűzvédelmi osztályú anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. A 
koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani. 

 
4.2.4. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb 

hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező összekötő 
elem (füstcső) használható. Az összekötő elemet (füstcsövet) 1,5 méterenként, de 
legalább egy helyen, fémbilinccsel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe 
jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. Az összekötő elem (füstcső) és a 
rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet. 

 
4.3. Tűzoltó készülék 
 
4.3.1. A tűzoltó készülékeket negyedévente kell ellenőrizni, és az ellenőrzés tényét, 

megállapításait a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal nyilvántartási naplóban rögzíteni. 
A nyilvántartási naplót a tűzvédelmi dokumentáció részeként, a tűzvédelmi a 
tűzvédelmi irattartóban kell tárolni. Az ellenőrzés tűzvédelmi szakképzettség nélkül is 
végezhető. 

 
Az ellenőrzésnek az alábbiakra kell kiterjednie:  

1.  az előírt telepítési helyen van, 
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2.  rögzítése biztonságos, 
3.  látható, 
4.  magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, 
5.  használata nem ütközik akadályba, 
6.  valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában 

található, 
7.  hiánytalan szerelvényekkel ellátott, 
8.  fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, 
9.  zárópecsétje sértetlen, 
10.  felülvizsgálata esedékes-e, és 
11.  állapota kifogástalan, üzemszerű. 

 
Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végző hiányosságot észlel, azonnal köteles jelenteni a 
gondnokságvezetőnek, aki köteles intézkedni a hiányosság megszüntetéséről. 
 
4.3.2. Karbantartás idején a készenléti helyeken a karbantartás alatt álló, a helyszínen nem 

javítható, és a selejt tűzoltó készülék pótlásáról a gondnokságvezető köteles 
gondoskodni! 

 
4.3.3. A tűzoltó készülékek karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező 

szervezet jogosult végezni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos 
felülvizsgálatát és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető 
üzemképesnek. 

 
4.3.4. A tűzoltó készülékek készenléti helyeit biztonsági jellel kell megjelölni. 
 
4.3.5. A tűzoltókészülékek felszerelési helyeit jelen szabályzat mellékletét képező 

helyszínrajzok tartalmazzák. 
 
 
 
4.4. Tűzoltó-vízforrások 
 
4.4.1. Az intézmény létesítményeiben a tűzoltó-vízforrások, föld alatti tűzcsapok és 

szerelvényszekrényei, melyek felülvizsgálatát, szerződött külső szolgáltató látja el. A 
felülvizsgálat eredményét és a szükséges intézkedéseket a nyilvántartásban akülső 
szolgáltató dokumentálja a felülvizsgálat részeként. 

 
4.4.2. A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, az előírt rendszeres 

ellenőrzések, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről, a 
létesítményvezetőnek kell gondoskodnia. 

 
4.4.3. A tűzoltó –vízforrások felülvizsgálatát tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

végezheti. 
 
4.4.4. A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az üzemvezetőnek 

haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok 
szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni. 
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4.4.5. A tűzcsapokról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást kell vezetni. A 
nyilvántartás vezetése, a felülvizsgálat dokumentálásának ellenőrzése, a dokumentáció 
megőrzése, a felülvizsgálatok és a szükségessé váló karbantartások, javítások 
elvégeztetése a .................................... feladata. 

 
 
4.5. Biztonsági jelek 
 
4.5.1. A létesítményben található vezetékes telefonok mellett a tűzoltóság hívószámát (105) 

tartalmazó jelzést kell elhelyezni. 
 

 
 
4.5.2. Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok 

teljes hosszán utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az 
épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző 
biztonsági jel látható legyen. 2-2,5 m magasan kell az alábbi jeleket elhelyezni a 
menekülési iránynak megfelelően. 

 

 
 
Csak megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező utánvilágító biztonsági jelzéseket szabad 
elkalmazni! A tanúsítványokat a tűzvédelmi irattartóban kell lehelyezni. 
 
4.5.3. A tűzoltó készülékeket píros színű, legalább 10x10 cm-es biztonsági jellel kell jelölni. 

A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban 
kell felszerelni. 

 

 
 
 
4.5.4. A létesítmény, épület tűzvédelmi főkapcsolóját az alábbi biztonsági jellel kell ellátni.  
 

 
 
 



14/19 

 
 
 
 
4.5.5. A létesítmény, épület gázellátását biztosító rendszer főelzáró berendezését az alábbi 

biztonsági jellel kell ellátni. 
 

 
 
4.5.6. A fali tűzcsapokat el kell látni az alábbi, legalább 15*15 cm-es utánvilágító biztonsági 
jellel. 
 

 
 
 
4.6. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi 

felülvizsgálata. 
 
4.6.1. A tűzvédelmi felülvizsgálat olyan ellenőrzési művelet, amely javítási, karbantartási 

műveletek nélkül, a hibák megállapítására és minősítésére irányul. 
 
4.6.2. Az intézmény létesítményeiben NAK és AK tűzveszélyességi osztályba tartozó 

helyiségek és szabadterek vannak, ahol erősáramú villamos berendezések 
működnek, ezért az időszakos felülvizsgálatokat 6 évente kell elvégeztetni. 

 
4.6.3. A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy 

rendeltetés váltás során az időszakos felülvizsgálatot 3 évente kell elvégezni, ha a 
helyiség MK vagy KK tűzveszélyességi osztályba sorolódik át, vagy a 
tűzveszélyességi besorolás nem változik, de az utolsó felülvizsgálat óta eltelt 3 év. 

 
4.6.4. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 
 
4.6.5. A vizsgálatokat csak olyan személy végezheti, aki jogszabályban meghatározott 

erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik. 
 
4.6.6. Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok megszűntetése, 

továbbá annak dokumentálása az üzemvezető feladata. 
 
 
4.7. Villámvédelmi berendezések 
 
4.7.1. Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a 

villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi 
berendezéssel kell biztosítani. 
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4.7.2. Az intézményben jelenleg nincsen norma szerinti villámvédelmi berendezés. 
 
4.7.3. A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bővítésének meg kell felelnie 

a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes 
műszaki követelménynek. 

 
4.7.4. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a 

létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell 
végezni. 

4.7.5. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem 
tűzvédelmi szempontból  

• hatévenkén,  
• a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan 

bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a 
villámvédelem hatásosságát módosíthatja,  

•  sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése 
után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,  

 
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott 
határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. 
 

4.7.6. A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat 
vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a 
jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel 
rendelkezik. 

 
4.8. Raktározás 
 
4.8.1. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a 

közmű nyitó- és zárószerkezetét, a kézi jelzésadót, tűzvédelmi felszerelést, készüléket 
eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési útvonalakat leszűkíteni még 
átmenetileg sem szabad. A közlekedési utak minimális szélessége 0,8 m. 

 
4.8.2. A közlekedési utakon, lépcsóházakban, folyosókon anyagot tárolni még átmenetileg 

sem szabad!  
 
4.8.3. Az épületben a kijelölt helyeken és a polcokon az ott tárolható mennyiségben szabad 

anyagot tárolni. 
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5. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység 
 
5.1. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, a Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzatban erre a célra kijelölt helyen szabad 
végezni. A vállalkozás működési területén ilyen helyiség nincs kialkítva. 

 
5.2. A fentiek alapján a vállalkozás helyiségeiben, szabadterein végzendő minden 

tűzveszélyes tevékenység alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül. Az 
alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek megállapítása a üzemvezető feladata, 
melyet az 1.sz. mellékletben szereplő tartalommal és formában kell kiadni. Az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a tevékenységet végző nevét és- tűzvédelmi 
szakvizsgához kötöttt munkakör esetén (hegesztés),- a tűzvédelmi szakvizsga 
bizonyítvány számát, a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, szabályokat, valamint a 
tevékenység helyszínén biztosított tűzoltáshoz szükséges eszközök megnevezését. 

 
5.3. Hegesztést és nyílt lánggal járó tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával 

rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet (pl. levélégetés) a tűzvédelmi szabályokra 
igazoltan kioktatott személy végezhet. 

 
5.4. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyt kiadó az engedélyben előírt tűzoltó 

felszerelést, készüléket köteles biztosítani. 
 
5.5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak 

környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszűntetni, amely tüzet okozhat. 

 
5.6. Külső szervezet által a vállalkozás megbízásából, a vállalkozás által használt területen 

végzett tűzveszélyes tevékenységet a külső szervezet által kiállított engedély alapján 
szabad végezni. A külső szervezet által kiállított engedélyt egyeztetni kell a tevékenység 
megkezdése előtt a cégvezetővel, aki azt kiegészítheti. A gonsnokságvezető aláírásával 
igazolja az egyeztetés megtörténtét. 

 
Az intézmény területén, az intézmény által foglalkoztatott munkavállalók által végzett 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, valamint a külső vállakozások 
által az intézmény területén végzendő tevékenységhez kiadott engedély egyeztetése a 
gondnokságvezető  feladata és felelőssége. 
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6. Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok és a munkavállalókra 
vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelmények 
 
Az intézményben csak olyan munkavállaló foglalkoztatható, szervezett oktatásban, egyéb 
kapcsolódó tevékenyben csak olyan tanuló vehet részt, aki ismeri a vonatkozó tűzvédelmi 
követelményeket, tűz esetén követendő magatartás szabályait és a tűzoltó készülékek 
használatát.  
 
6.1. A gondnokságvezető gondoskodik róla, hogy a munkavállalók a munka, ill. tevékenységi 

körükkel, a tanulók a létesítményben végzett tevékenységeikkel kapcsolatos tűzvédelmi 
ismereteket a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat elsajátítsák. Az ismeretek átadását 
szóbeli oktatás vagy írásos anyag (technológiai, kezelési utasítás, Tűzvédelmi Szabályzat) 
átadása útján (továbbiakban oktatás) kell megoldani. Az ismeretek elsajátításáig 
munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható. 

 
6.2. A munkavállalók kötelesek a számukra átadott (oktatott) ismeretanyagot elsajátítani, az 

ismereteket munkavégzés során alkalmazni. A tanulók az intézmény területén kötelesek 
betartani a Tűzvédelmi Szabályzat rájuk vonatkozó előírásait. 

 
6.3. A munkavállalókat az alábbi esetekben kell oktatásban részesíteni: 
 
6.3.1. Munkába álláskor (az intézménynél foglalkoztatási jogviszony létesítésekor) az alábbi 

ismeretekből: 
- Általános tűzvédelmi ismeretek (Tűzvédelmi Törvény, Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat) 
- Helyi tűzvédelmi ismeretek (jelen Tűzvédelmi Szabályzat) 
- Tűzoltókészülékek, tűzvédelmi berendezések (fali tűzcsapok, tűzjelzők) működése, 

használata, 
- A Tűzvédelmi főkapcsoló lekapcsolásának és a Gázelzáró főcsap elzárásának 

lehetőségét, ez irányú kötelezettséget, 
- A tevékenység során használt berendezések, eszközök használatának tűzveszélyei. 

 
6.3.2. Munkaszerződésben vagy munkaköri leírásban foglaltaktól eltérő feladatokkal való 

megbízás esetén: A megbízással egy időben, a megbízással kapcsolatos, a korábbiaktól 
eltérő tűzvédelmi ismereteket a megbízást kiadó köteles oktatni. 

 
6.3.3. Munkavégzés körülményeinek változásakor: A tűzvédelmi helyzetet érintő 

jogszabályok, előírások (TSZ) változásakor. 
 
6.3.4. Ismétlődő oktatás 
 
6.3.4.1. Évente ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani a munkavállalóknak, a tanulóknak 

és a kollégiumban lakó diákoknak szeptember hónapban. A munkavállalók 
oktatásának elvégzése, elvégeztetése a gondnokságvezető, a tanulók oktatásának 
elvégzése és dokumentálása az osztályfőnökök, a kollégiumban lakó tanulók 
oktatásának elvégzése, elvégeztetése és dokumentálása a kollégiumvezető feladata. 

 
6.3.4.2. Évente egy alkalommal a Tűzriadó Terveben foglaltakat gyakoroltatni kell, a 

gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A gyakorlat megszervezése, 
dokumentálása a gondnokságvezető feladata. 
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6.3.5. Rendkívüli tűzvédelmi oktatást az intézmény igazgatója rendelhet el. Rendkívüli 

oktatást kell tartani tűzeset után, illetve olyan munkavállalók esetében, akik 
tűzvédelmi szabályt szegtek. 

 
6.4. Oktatás dokumentálása 
 
Minden tűzvédelmi oktatást dokumentálni kell, és a dokumentációt a tűzvédelmi irattartóban 
meg kell őrizni. A dokumentálás történhet oktatási naplóban vagy egyéb formában, a 
következő minimális tartalommal: 

- Oktatás időpontja, 
- Oktatásban résztvevők neve, munkaköre, 
- Oktatott anyag rövid tartalmi leírása, 
- Oktatott munkavállalók, oktatást végző neve, aláírása 
- Oktatott anyag elsajátításának igazolása. 

Az oktatás dokumentálása az oktatást végző feladata. Az oktatásokról készült 
dokumentumokat a tűzvédelmi dokumentáció részeként kell naprakész állapotban az 
intézmény területén kijelölt helyen tartani. 
 
6.5. Az intézmény területén tevékenységet végző munkavállalók tűzvédelmi képesítésével 

kapcsolatban nincsenek követelmények, mivel az Intézmény „D” tűzveszélyességi 
osztályba tartozik, a tűzvédelmi feladatok elvégzését nem köti képzettséghez.  

 
6.6. A hegesztő tevékenységet végzőknek és a tevékenységüket közvetlen irányító 

művezetőknek rendelkezniük kell a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú melléklete 
1. pontjában foglalt (Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó 
munkát végzők) tűzvédelmi szakvizsgával. 

 
7. A munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos 
feladatai 
 
7.1. A munkavállalók, az intézmény területén tartózkodó tanulók, látogatók, tűz, vagy annak 

közvetlen veszélye esetén köteles haladéktalanul jelenteni a Tűzriadó Tervben 
meghatározott személyeknek és a tűzoltóságnak. 

 
7.2. A munkavállaló a tűzoltásban, a műszaki mentésben- ellenszolgáltatás nélkül, életkora, 

egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével 
köteles közreműködni. 

 
7.3. A munkavállalók, tanulók egyéb tűzjelzéssel, tűzoltással műszaki mentéssel kapcsolatos 

feladatait jelen Tűzvédelmi Szabályzat mellékletét képező Tűzriadó terv tartalmazza 
részletesen. 

 
8. Tűzvédelmi iratok 
 
8.1. A tűzvédelemmel kapcsolatos iratokat „tűzvédelmi irattartó”-ba kell elhelyezni, melyben 

más iratokat tárolni nem szabad.  
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8.2. „Tűzvédelmi irattartó”-ban tárolt okmányok:  
− Tűzvédelmi Szabályzat  
− Tűzriadó Terv 
− tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek megbízásának okmányai 
− tűzvédelmi oktatásról készült dokumentumok, naplók, 
− alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyei, 
− tűzvédelmi hatósági ellenőrzés jegyzőkönyvei, 
− tűzvédelmi szemlékről készült jegyzőkönyvek (belső szemlék), 
− villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok jegyzőkönyvei, 
− Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi 

felülvizsgálatának jegyzőkönyvei, 
− tűzriadó gyakorlásáról készült jegyzőkönyvek, 
− tűzoltókészülékek nyilvántartása, 
− tűzoltó-vízforrások nyilvántartása, 
− beépített tűzjelző berendezés műszaki dokumentációja, ellenőrzéséről, 

felülvizsgálatáról, javításáról készült dokumentumok, 
− egyéb tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentumok 
 

9. Záró rendelkezés 
 
Ezen szabályzat kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg az e témában kiadott szabályzatok 
hatályukat vesztik. 
 
 
 
 
 
Melléklet:  1. számú melléklet: Engedély tűzveszélyes tevékenységhez 

2. számú melléklet: Tűzoltó készülék nyilvántartó lap 
3. számú melléklet Tűzoltó vízforrás nyilvántartó lap 

 
 


